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ACTA DE LA SESSIÓ CONSELL DE PRESIDÈNCIA DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ  
 
Identificació de la sessió: 
Núm.: 6/2018 
Caràcter: ordinari  
Data: 26 de març de 2018 
Horari: de les 12.00 h a les 14.00 h 
Lloc: Despatx presidència  
 
Hi assisteixen: 
Presidenta: Ma. José Invernón Mòdol 
Conseller/a:  David Masot Florensa 

Jaume Revés Esteve 
 Jaume Canelles 
 Rosa Ma Caselles 

Francesc Torres Arnó 
Joan Carles Garcia Guillamon 
 

També hi assisteix: 
Isidre Mesalles Mayora, conseller comarcal 
Sergi Fo, gerent 
Cèlia Argilés Andrés, interventora 
Carme Vallés Fort, secretària 
 
Excusa la seva assistència: 
Joan Busquets Saz 
 

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2. Relació de llocs de treball. Tècnic de medi ambient. 
3. Proposta interessos Autocars Gamon. 
4. Servei d’immigració. 
5. Proposta servei Consum per atenció als municipis 
6. Proposta de creació com a òrgan col·legiat de la Comissió de Seguiment de Menjador 

Escolar. 
7. Proposta de creació de la Comissió per a la igualtat d’oportunitats del Consell Comarcal del 

Segrià i parovació del seu reglament de funcionament. 
8. Altres. 
9. Precs i Preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
Es sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió celebrada el 12 de març, que ha estat lliurada 
juntament amb la convocatòria. S’aprova per unanimitat dels assistents.  
 
 
2. Relació de llocs de treball. Tècnic de medi ambient. 
Es debaten diverses qüestions respecte la possibilitat d’incloure places vacants a una futura ofertra 
pública d’ocupació. 
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Per altra banda, s’analitzen diferents opcions pel que fa a la convocatòria de la plaça de tècnic de 
medi ambient. Es pregunta a la Secretària sobre la viabilitat de convocar aquesta plaça de manera 
interina, malgrat estar inclosa a l’oferta d’ocupació de 2017. Ella respon que estudiarà la proposta i 
ni’informarà a la propera sessió. 
 
 
3. Proposta interessos Autocars Gamon. 
La Interventora informa que segons els càlculs del Consell Comarcal, l’import dels interessos que 
correspon abonar a Autocars Gamon per l’endarreriment en el pagament de factures, s’estima en 
150.300 € i que la reclamació d’Autocars Pons és de 12.932,74 €. 
Explica que un cop s’hagi liquidat el pressupost de 2017 se’n coneixerà el romanent i es podrà 
aplicar, en cas que n’ho hagi disponible, a atendre aquestes reclamacions. 
 
 
4. Servei d’Immigració 
La Sra. Rosa Caselles informa que actualment les dues tècniques estan de baixa i no està previst 
que es reincorporin de manera immediata.  
També informa que a través d’un programa de col·laboració social de la Diputació de Lleida es 
podrà contractar personal per un temps. 
 
 
5.  Proposta servei Consum per atenció als municipis. 
El Sr. Gerent informa que actualment pel Conveni existent per aquest servei es reben 18.000 euros, 
que és l’import mínim. Si s’incrementen les reclamacions es podrà arribar a un màxim de 69.000 
euros. 
S’acorda agendar visites en un o dos municipis grans, per exemple Alpicat, i començar a donar 
aquest servei d’atenció in situ. 
 
 
6. Proposta de creació com a òrgan col·legiat de la Comissió de Seguiment de Menjador 
Escolar. 
El Sr. David Masot planteja la possibilitat d’incorporar a l’organització comarcal de la Comissió de 
Seguiment de Menjador Escolar, en tant que òrgan complementari amb una indemnització als 
memebres de la comissió per assistència a les sessions de 76 euros i per les despeses de 
quilometratge que es generin com a conseqüència de les visites que esrealitzen als menjadors.  
 
S’accepta la proposta que s’inclourà a l’ordre del dia del proper ple ordinari. 
 
 
7. Proposta de creació de la Comissió per a la igualtat d’oportunitats del Consell Comarcal 
del Segrià i aprovació del seu reglament de funcionament. 
La Sra. Rosa Caselles informa que l’agent d’igualtat està ve desenvolupant el Pla D’igualtat 
D’oportunitats Del Consell Comarcal Del Segrià, per tal de donar compliment tant a la Llei orgànica 
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i a la Llei 17/2015, de 21 de 
juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. 
 
Aquest Pla s’elabora amb les següents FASES: 

1. Fase d’iniciativa i diagnosi: aquesta fase ja s’ha completat. 

2. Fase de disseny i elaboració. 

3. Implantació del Pla d’igualtat. 

4. Avaluació i seguiment del Pla d’igualtat. PROCÉS DE MILLORA CONTÍNUA. 
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En el marc d’aquestes fases, i d’acord amb les recomanacions de la Direcció General d’Igualtat, 
és necessari crear una Comissió de seguiment entesa com equip de treball amb representats del 
Consell Comarcal i del personal d’aquest. 
 
S’accepta la proposta que s’inclourà a l’ordre del dia del proper ple ordinari. 
 
 
8. Altres. 
La Presidenta informa que s’està treballant per a dur a terme un estudi a Serveis Socials per tal 
d’optimitzar els processos. S’està analitzant el mercat i s’han obtingut algunes propostes per tal de 
dur a terme aquesta actuació. 
 
També informa que el Sr. Isidre Mesalles, qui avui ha assistit a aquesta sessió, passarà a ser 
president de la Comissió informativa de Medi Ambient, Territori i Sostenibilitat davant la renúncia del 
Sr. Joan Busquets i posteriorment serà membre d’aquest Consell de Presidència. 
 
 
9. Precs i Preguntes 
No se’n formulen 
 
 
I sense cap altre assumpte a tractar s'aixeca la sessió, en la data i hora previstos a 
l’encapçalament, de la qual lliuro aquesta acta i en dono fe. 

 
      

 Vist i Plau 
La presidenta 

 
 
 
 
 
M. José Invernón Mòdol   
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